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أكد أن هذه الخطوة جوهرية للدفع باتجاه تحمل الجميع مسؤولية التنفيذ

وصل روما لتولي مهامه سفيرًا للبالد لدى إيطاليا

وفد الشعبة البرلمانية يغادر اليوم للمشاركة
في اجتماع االتحاد البرلماني الدولي في »جنيڤ«

الخرافي عاد من إجازته الخاصة

وفد كوري جنوبي يصل للبالد األحد

»التجارة« : إحالة شركات االتصاالت المخالفة
لقانون الدعاية واإلعالن للنيابة التجارية

العفاسي أوقف العمل بمبنى» المعاقين«

الكويت عضو في »المعلومات« و»البدنية« باليونسكو

 عبدالكريم العنزي
أكد وزير الشؤون االجتماعية 
والعمل د.محمد العفاسي انه أوقف 
العمل مبش���روع املبنى اجلديد 
للمجلس األعلى للمعاقني في الوقت 
احلالي، حيث انه أرس���ل جلنة 
خاصة لزيارة السويد لالطالع 

على مجمع املعاقني املوجود فيها 
والذي مت تصميمه على مستوى 
العالم، خاصة ان���ه يعتبر اآلن 

صرحا مهما للمعاقني.
وأضاف ف���ي تصريح خاص 
املكلفة  اللجنة  ان  ل� »األنب���اء« 
ستأتي مبخطط كامل لهذا املبنى 

حتى نستطيع ان نبني مجمعا 
على مس���توى جي���د للمعاقني 
بالكويت حتى وان استدعى األمر 
التي  لالستعانة بنفس الشركة 
قامت ببنائه في السويد. مؤكدا 
حرصه الدائم على ابنائه املعاقني 

وعلى راحتهم.

أكد وزير التجارة والصناعة 
احمد الهارون في رده على سؤال 
الطبطبائي من  النائب د.وليد 
قي����ام بعض اجلهات بارس����ال 
رس����ائل نصية عب����ر الهواتف 
النقالة عن س����حب جوائز في 
حال الرد على الرسائل باضافة 
حرف او رمز، وان قيمة الرسالة 
تتجاوز القيمة األصلية للرسالة 

بأضعاف مضاعفة مما يشوب 
هذه االعالنات بشبهة ممارسة 
القمار بطرق غير مباش����رة او 
ما يسمى باليانصيب وهو امر 
مخالف شرعا وقانونا، وطلب 
ايضاح اجراءات الوزارة حيال 

هذه الرسائل.
وقال الوزير ان الوزارة قامت 
مبخاطبة ش����ركات االتصاالت 

للتنبيه عليها بعدم القيام بهذه 
العروض اال بع����د اخذ موافقة 
الوزارة تطبيق����ا للقانون رقم 
2 لس����نة 1995 بش����أن تنظيم 
واالشراف على الدعاية والترويج 
للسلع واخلدمات، هذا وستحيل 
الوزارة املتجاوزين الى النيابة 
التجاري����ة التخ����اذ االجراءات 

القانونية الالزمة بحقهم.

يغادر البالد اليوم وفد الشعبة البرلمانية 
بمجلس االمة برئاسة النائب علي الدقباسي 
متوجه���ا الى »جنيڤ« وذلك للمش���اركة في 
االجتماع 121 لالتحاد البرلماني الدولي الذي 
يعقد خالل الفترة من 18 الى 22 الجاري. واوضح 
الدقباس���ي في تصريح له حول مشاركة وفد 
الش���عبة في االجتماع ان االتحاد البرلماني 

الدولي سيناقش في اجتماعه عددا من القضايا 
منها الش���باب والديموقراطية والتنمية في 
بلدان العالم الثالث والجريمة المنظمة، مشيرا 
الى ان وفد الش���عبة سيش���ارك بأوراق عمل 
في هذه المواضيع عند مناقشتها في اللجان 

المختصة باالتحاد.
الدقباسي ان المجموعة العربية  واضاف 

في االتحاد الدولي تبنت مقترح وفد سلطنة 
عمان الذي يدعو لط���رح موضوع »العدوان 
االسرائيلي على قطاع غزة« كبند ما يستجد 

من اعمال في جدول اعمال االجتماع.
هذا ويض���م الوفد ف���ي عضويته النائب 
د.سلوى الجسار والنائب د.روال دشتي وأمين 

عام مجلس االمة عالم الكندري.

وص���ل رئي���س 
مجلس األمة جاسم 
البالد  إلى  اخلرافي 
مس���اء أمس قادما 
من لندن بعد قضاء 

إجازته اخلاصة.
وكان في استقبال 
اخلراف���ي في مطار 
الكوي���ت ع���دد من 
أبنائه وأحفاده إضافة 
الى عدد من احملررين 

البرملانيني.

يزور وفد كوري جنوبي الكويت خالل الفترة من 
18 حتى 22 الجاري في إطار الذكرى ال 30 إلقامة 

العالقات الديبلوماسية بين البلدين.
ويتكون الوفد الكوري من مسؤولين في وزارة 
الخارجية الكورية الجنوبية وجمعية كوريا والعرب 
يرافقهم وفد اقتصادي من رجال األعمال الكوريين 

من مختلف الشركات وفرق فنية.

وأكد س���فيرنا ل���دى كوري���ا الجنوبية متعب 
المطوطح في بيان »أن زيارة الوفد الكوري تأتي 
للمش���اركة في احتفاالت الذكرى ال 30 لتأسيس 
العالقات الديبلوماس���ية بين البلدين«. وأوضح 
ان المسؤولين الكوريين سيلتقون بنظرائهم في 
وزارة الخارجية وفي غرف���ة التجارة والصناعة 

بالكويت وبرجال األعمال الكويتيين.

باريس � كونا: حصلت الكويت 
امس عل���ى عضوي���ة املجلس 
احلكومي لبرنام���ج املعلومات 
للجمي���ع التاب���ع ملنظمة االمم 
املتحدة للتربية والعلوم والثقافة 

)اليونسكو(.

وجاءت عضوية الكويت مع 
االمارات العربية املتحدة بالتزكية 
وهما متثالن املجموعة العربية اثر 
انتهاء عضوية مصر والسودان 
في مجلس البرنامج الذي يضم 

في عضويته 13 دولة.

كما حصل���ت الكويت على 
الدولي���ة  اللجن���ة  عضوي���ة 
احلكومي���ة للتربي���ة البدنية 
والرياض���ة ف���ي منظمة األمم 
املتح���دة للتربي���ة والعل���وم 

والثقافة )اليونسكو(.

الزلزلة: إدراج االقتراحات بقوانين  الخاصة بتسهيل 
تنفيذ الخطة الخمسية ضمن أولويات السلطتين

معصومة: ضرورة مطابقة مشاريع الخطة التنموية لبرنامج عمل الحكومة

جابر الدعيج: تفعيل قنوات االتصال والتعاون بين الكويت وإيطاليا
روما � كونا: وصل السفير 
الش���يخ جاب���ر الدعي���ج الى 
روما مساء اليوم لتولي مهام 
منصبه سفيرا جديدا للكويت 

في ايطاليا.
وكان في استقبال الشيخ 
جاب���ر الدعيج ل���دى وصوله 
الى مطار )ليوناردو داڤيشي( 
الدولي مساء امس مديرة ادارة 
ايرميليندا كالديرارو  املراسم 
العوني  ومساعدتها س���ميرة 
ممثلتني عن وزارة اخلارجية 
الس���كرتير  االيطالية بجانب 
االول بس���فارة الكويت غازي 

الفضلي وامللحق االداري حامد 
العلي.

كما ش���ارك في اس���تقبال 
السفير الدعيج كل من م.خالد 
الراش���د ممث���ل الكويت لدى 
منظمة »الفاو« برفقة اعضاء 
مكتب املمثلية فيصل احلساوي 
وعلي اجلميعي ومدير مكتب 
اخلطوط اجلوية الكويتية حامد 
املعتوق ومسؤول األمن فيها 

النقيب علي املياس.
الدعيج  واكد الشيخ جابر 
في تصريح ل���� »كونا« عمق 
عالقات الصداق���ة التي تربط 

الكويت بإيطاليا، السيما على 
الصعي���د السياس���ي لتوافق 
مواقفهما ف���ي جميع القضايا 

الدولية الرئيسية.
واكد في هذا السياق رغبة 
الكوي���ت في تعزي���ز عالقات 
التعاون مع ايطاليا في جميع 
الثقافي���ة والعلمية  املجاالت 
والصناعي���ة  والتجاري���ة 
واالقتصادية بشكل أساسي مبا 
يتماشى مع اولويات سياسة 
الكويت االستراتيجية لالستفادة 
من مكان���ة وامكانات ايطاليا 

املتقدمة في هذه املجاالت.

أعل���ن النائب د.يوس���ف الزلزلة عن اتفاق 
ب���إدراج االقتراحات بقوانين الخاصة باللجان 
البرلماني���ة التي تصب ف���ي خانة دعم تنفيذ 
الخطة التنموية الخمسية للدولة ضمن اولويات 

السلطتين.
وقال د.الزلزلة ان ه���ذه الخطوة جوهرية 
للدفع باتجاه تحمل الجميع مس���ؤولية العمل 
وترجمة الخطة الى برامج عمل تنفيذية على 

أرض الواقع.
م���ن جانبها أوضح���ت النائبة د.معصومة 
المبارك انه من األهمية الكبرى ان تكون مشاريع 

الخطة التنموية الخمس���ية للدولة في السنة 
األولى مطابقة لبرنامج عمل الحكومة.

واوضحت د.معصومة أن السنة األولى للخطة 
هي نقطة انطالقة واختبار وتمحيص.

واس���تطردت قائلة: انه خالل السنة األولى 
س���يتبين م���ا إذا كانت الك���وادر التخطيطية 
والتنفيذية في ال���وزارات قادرة على االلتزام 

بالخطة.
واختتمت النائبة المبارك بالقول ان الخطة 
لن تكون عصا س���حرية وإذا حس���نت النوايا 

د.معصومة المباركحسنت االعمال.

علي الدقباسي

د.يوسف الزلزلة

رزوقي لتوفير الحماية لجميع حقوق الشعب الفلسطيني

جنيڤ � كونا: أدانت الكويت في اجللسة اخلاصة ملجلس حقوق 
االنسان االنتهاكات االسرائيلية املستمرة في االراضي الفلسطينية 
احملتلة وطالبت املجتمع الدولي باتخاذ جميع االجراءات الالزمة 

لتوفير احلماية كل حقوق الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك في كلمة املندوب الدائم للكويت لدى االمم املتحدة 
واملنظمات الدولية في جنيڤ السفير ضرار رزوقي امام الدورة 
اخلاصة ملجلس حقوق االنس���ان ملناقشة حقوق االنسان في 

االراضي الفلسطينية احملتلة.
واشاد الس���فير رزوقي بتقرير جلنة االمم املتحدة لتقصي 
احلقائق بشأن النزاع في غزة وذكر ان هذا التقرير الذي قدمه 
القاضي ريتش���ارد غولدستون يبني تعمد القوات االسرائيلية 
قتل املدنيني وتدمير املؤسسات املدنية دون أي رادع او اعتبار 
اللتزاماتها كطرف في اتفاقيات جنيڤ املتعلقة بحماية املدنيني 

وقت احلرب.

السفير ضرار رزوقي مشاركا في االجتماعات

العتيبي: حرية التعبير في الكويت 
تسهم في تطوير أداء مؤسساتها اإلعالمية

األمم املتحدة � كونا: أكدت 
الكوي����ت أن حري����ة التعبير 
والرأي ساهمت في تطوير أداء 
مؤسساتها االعالمية املتنوعة 
وجعلتها ف����ي مصاف الدول 
الرائدة في مجال حرية الفكر 

والكلمة.
جاء ذلك ف����ي كلمة لوفد 
ل����دى األمم  الدائم  الكوي����ت 
املتحدة ألقاها السكرتير األول 
ناي����ف العتيب����ي امس االول 
أمام جلنة املسائل السياسية 
اخلاصة وانهاء االس����تعمار 
التابع����ة للجمعية العامة في 
دورتها ال� 64 خالل مناقشتها 
»املسائل املتصلة باالعالم«. 
وقال العتيبي ان ما تتمتع به 
الكويت من دميوقراطية وحرية 
التعبير والرأي وما ينص عليه 
الكويتي من دعم  الدس����تور 
وتعزي����ز للحريات االعالمية 
والصحافية قد ساهم بشكل 

فعال في تطوير أداء مؤسساتها 
املرئية واملسموعة  االعالمية 
واملكتوبة وجعلها في مصاف 
الدول الرائدة في مجال حرية 
الكلمة والصورة كما شهد به 
الدول واملنظمات  العديد من 
غير احلكومية. وجدد العتيبي 
استعداد الكويت والتزامها التام 

بالتعاون مع اجلهود الدولية 
لتحقي����ق املزيد من احلريات 
االعالمية والصحافية، مؤكدا 
تعاون بالده مع األمم املتحدة 
ووكاالتها املتخصصة لبلوغ 
األهداف التنموية التي يسعى 

اجلميع الى حتقيقها.

السفير الشيخ جابر الدعيج مع أعضاء السفارة في روما

الحربش: »الداخلية والدفاع« ستقوم بتعديل قانون التقاعد لزيادة الراتب األساسي

راتب سنة كاملة للعسكريين األفراد عند التقاعد
 موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري

بالتوازي مع اقرار اللجنة االسكانية البرلمانية عددا 
من المقترحات، كش���ف رئيس لجنة الداخلية والدفاع 
د.جمعان الحرب���ش ل� »األنباء« عن دعم اللجنة القرار 
حوافز التعاقد للعسكريين بواقع استحقاق لألفراد لمدة 

عام كامل وليس كما هو معمول به لمدة 3 أشهر.
واوضح د.الحربش ان االس���تحقاق الحالي ال يكفي 
كون االفراد العسكريين يتقاعدون بعد خدمة في العمل 

الميداني وهو أمر البد ان يتم اخذه بعين االعتبار كمكافأة 
لنهاية الخدمة.

وطال���ب الحربش بضرورة ان يت���م تعديل الراتب 
االساسي لالفراد العس���كريين وذلك لضعف رواتبهم 
ف���ي الوقت الحالي، مبين���ا ان الحلول التي اوصت بها 
اللجنة عبر تقريرها ش���املة وعادلة وتصب في خانة 
دعم العسكريين وضمان ايجاد حوافز تسهم في انهاء 
كل المالحظات السلبية في قانون التقاعد والذي سيتم 

تقدي���م تعديل عليه من قبل اعضاء اللجنة االس���بوع 
الجاري.

واضاف ان اللجنة اوصت بشمول االفراد العسكريين 
في هذه االمتيازات، خصوصا المتعلقة منها بامتيازات 
نهاية الخدمة وعدم اقتصار هذه االمتيازات على الضباط 
فقط لذلك من المهم انصاف هؤالء االفراد، مبينا ان هذه 
س���تعد من أولويات عمل لجنة الداخلية والدفاع التي 

سترفع الى لجنة األولويات البرلمانية.

نايف العتيبي ملقي كلمة الكويت

الصرعاوي: األمن خط أحمر
طالب النائب عادل الصرعاوي 
بإبعاد تس���ويات األس���رة عن 
املؤسسات األمنية ملا متثله من 
حفظ ألمن الدولة، معتبرا ان األمن 
خط أحم���ر ال نقبله بأن يكون 
عرضة للمساومات والترضيات 

السياسية.
ومتنى الصرعاوي في تصريح 
صحافي على سمو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ ناصر احملمد ان 
يس���تفيد من التجارب السابقة 
وإس���قاطاتها على املؤسس���ات 
األمني���ة، مؤكدا انه ال يقبل بأن 
تكون املؤسسة األمنية جزءا من 

العراك السياسي اليومي.
وب���ني الصرع���اوي ان هذه 
التس���ويات ان متت س���تكون 
احد ملفات التأزمي في املستقبل 

القريب، داعي���ا احملمد الى عدم 
االلتفات لالستشارات والنصائح 
التي تقول له ان هذه التسويات 
ستضمن وحتتوي له عددا من 

النواب داخل املجلس.
وأكد الصرعاوي ان اجلميع 
يتذكر ما شهدته انتخابات 2006 
من جتاوزات ودور بعض األطراف 

في هذه التدخالت.

أنور اخلرافي مقبال رأس والده ويبدو أحمد اخلرافي

الرئيس اخلرافي يتبادل التهاني مع أحفاده

)هاني الشمري(


